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Deze maand alleen een digitale Nieuwsbrief. 
  
1. Vastelaovendoptochten Tegelen, Senioren Omroep Venlo 
  

Tot 27 februari (carnavalszondag) zijn er elke dag optochten te zien. Ook zijn er filmfragmenten van oude op-
tochten van o.a. 1928  (zonder geluid) en 1952 (zwart-wit). 
  

Klik hier: Senioren Omroep Venlo   (klik daarna rechtsboven op 'vastelaovendoptochten') 
   
2. Vastelaoves Thoeskonzert, Showorkest Harmonie Fortissimo 
  

De befaamde Vastelaoveskônzerte van Showorkest Harmonie Fortissimo kunnen dit jaar wederom niet door-
gaan. Jammer natuurlijk, maar niet getreurd. Ook dit jaar wederom een ‘stream’ die u via uw computer kunt vol-
gen. 
  

Zet alvast in uw agenda: zondag 20 februari 2022 vanaf 11 uur start de uitzending en even later het “Kônzert” 
via de stream. 
Op sociale media en de website van Fortissimo kunt u de uitzending volgen. 
Ook daarna is het concert nog te zien. 
  

Klik hier: Fortissimo 
  
3. Ontbijtbios, Death on the Nile, City Cinema, 20 februari  
  

(Het is geen exclusieve S.O.B. OntbijtBios) 
Kaarten (€18,-) zijn i.v.m. de catering tot uiterlijk woensdag 16 februari te koop. 
Hercule Poirot’s Egyptische avontuur begint op een glamoureuze cruiseboot op de Nijl. 
  

Klik hier: Ontbijtbios 
 
4. Vooraankondiging: Workshops Veilig op de Fiets voor senioren. 
 

In maart en april 2022 organiseert Incluzio tweemaal een workshop: 
 

Veilig op de Fiets voor senioren. 
 

Wat onder andere in de workshop aan bod gaat komen: 
• Opfrissen verkeersregels 
• Tips veilig op- en afstappen en oefenen op een klein parcours 
• Info over ebikes en adviezen rondom veiligheid 
• Fietscheck door fietsenmaker 
• Fietsplezier: Info over zo lang mogelijk veilig blijven fietsen 
 

De workshop wordt twee keer gegeven: 
- dinsdag 29-3 2022 van 9:00 tot 12:00 uur 
- woensdag 13-4-2022 van 9:00 tot 12:00 uur 
 

De workshops worden gegeven door fietsdocent Wil Holthuijsen. 
Deelname is gratis. 
In de volgende Nieuwsbrief komt meer informatie. 
Contactpersoon: Anoushka Verspay averspay@incluzio.nl (0611604547) 
  
5. Agenda 
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